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केळी काय आहेत? 

केळे हे जगातील सवााधिक लोकवप्रय 
फळ आहे. ताांदळू, गहू आणि बटाटा 
याांच्यानांतर जगात केळे हेच सवााधिक 
प्रमािात खाल्ले जाते. उष्िकहटबांि 
प्रदेशात राहािारे काही लोक तर जेविात 
बहुतेकवेळा केळे खातात. केळ्याांची 
नाजूक रोपे फक्त कहटबांिीय प्रदेशातच 
उगवतात. उत्तर अमेररकेच्या 
सुपरमाकेटमध्ये पोहोचवण्यासाठी 
केळ्याांना शीतकरि सुवविा असलेल्या 
मोठमोठ्या जहाजाांतून ननयाात केले जाते. 
तयाांना रीफर अस े म्हितात. केळ्याचा 
खलु्या बाजारात मोठ्या प्रमािावर 
व्यापार होतो.   

जगातील सवाात मोठी वनस्पती   

केळ्याच े वैज्ञाननक नाव आहे, मुसा 
सेवपएांटम. जगात आढळिाऱ्या साऱ्या 
वनस्पतीांमध्ये केळ्याचे रोप सवाात मोठे 
असते. याच्या झाडाचा देठ लाांबलाांब 
हहरव्या पानाांनी बनलेला असतो. ही 
पाने एकमेकाांभोवती लपेटलेली असतात. 
याच्या रोपाांची उांची 15 त े 30 फूट 
असते. मािसान ेया रोपाांच ेरक्षि केले 
नसते तर केळ्याची रोपे कदाधचत नष्ट 
झाली असती कारि ही रोपे रोगाांपासून 
स्वसांरक्षि करू शकत नाहीत. शतेकरी 
आणि वैज्ञाननकाांना ही धचांता आहे की 
किीतरी एखाद्या महामारीने जगातील 
केळ्याांची वपके समूळ नाश पावतील.  

1950 च्या दशकातील एक जाहहरात. यामध्ये केळ्याच्या शतेीच ेदृश्य दाखवलेले आहे. 

ममष्टान्न केळे  

जगात केळ्याच्या 500 पेक्षा जास्त प्रजाती 
आहेत. उत्तर अमेररकेत आणि युरोपात 
ममष्टान्न केळे सवााधिक लोकवप्रय आहे. 
तयाला कॅव्हेंडडश प्रजाती म्हटले जाते. 
कॅव्हेंडडश केळ्याच्या सालीचा रांग चमकदार 
वपवळा असतो. मध्य अमेररका आणि 
कॅरेबबयन देशाांत तयाांची शतेी केली जाते. या 
शतेाांना पलाांटेशन म्हितात. ते मोठमोठ्या 
जममनीांवर पसरलेले असतात. तयावर हजारो 
लोक काम करतात. जगातील 50 कोटीांपेक्षा 
जास्त लोक उदरननवााहासाठी केळ्याांच्या 
व्यापारावर अवलांबून आहेत.  

अल साल्वाडोरमध्ये केळ्याचा आनांद लुटिारी एक 
मुलगी. केळे हे आरोग्यदायी आणि रुचकर खाद्य 

आहे. 

फफां गर, हँड्स आणि क्लस्टर 

झाडाांवर केळ्याांच े मोठमोठे घड लागतात.  
ववक्री करताना हे घड तोडून तयाांच े लहान 
गुच्छ बनवतात.  
  
एका केळ्याला फफां गर असे म्हितात.  

बाजारात चार ते सहा केळ्याांच ेगुच्छ हदसतात. 
तयाांना क्लस्टर असे म्हितात.  
  
झाडावर दहा ते वीस केळ्याांचा घड लागतो. 
तयाला हँड असे म्हितात. एका झाडाला असे 
सुमारे 15 हँड लागतात.  



केळ्याांची भमूी   
इनतहासकाराांच्या मत,े खाण्यायोग्य 
केळ्याांच े पीक उतपादन सवाात आिी 
मलय बेटाांवर झाले. मलय बेटे प्रशाांत 
महासागरातील बेटाांचा एक मोठा समहू 
असनू आग्नेय आमशयापासनू 
ऑस्रेमलयाच्या उत्तरेपयतं पसरलेला 
आहे. ईसपवूा समुारे 1000 वषांपवूी 
केळ्याची शतेी उष्िकहटबांि प्रदेशातील 
इतर भागाांतही पोहोचली, जसे हवाई, 
दक्षक्षि प्रशाांत महासागरातील 
माक्वेसास बटेे. केळ्याची नवीन रोप े
उगविे सहजसोप े असत े कारि 
तयासाठी फक्त काही छोट्या रोपाांची 
गरज असत.े ही रोप ेमोठ्या रोपाांच्या 
अवतीभवती उगवलेली असतात. 
आग्नेय आमशयातून आफिकेच्या पवूा 
फकनाऱ्यावरून प्रवास करताना व्यापारी 
तेथील लोकाांना केळ्याांची आणि अशा 
लहान रोपाांचा ववक्री करत.   

उतपादक  

जगात प्रनतवषी समुारे 2.8 कोटी 
टन केळ्याांच े उतपादन होते. 
याांच्यापकैी बहुताांशी केळ्याांची 
ववक्री स्थाननक बाजारपेठेतच होते. 
जगात सवाात जास्त केळी भारत, 
ब्राझील, चीन, इक्वेडोर आणि 
फफमलपीन्स या देशाांत वपकतात. 
यामशवाय व्हनेझएुला, होंडुरस 
आणि पनामा येथेही केळ्याच े
उतपादन मोठ्या प्रमािावर होत.े 
आफिकेत केळ्याांची मोठी शते े
कॅमेरून आणि खांडाच्या वायव्येला 
असलेले देश, जसे आयव्हरी 
कोस्ट, येथे आढळतात.   
  

असे म्हितात की सुरुवातीला केळ्याांची शतेी मलय बेटाांवर झाली.  
पि आज अनेक उष्िकहटांबिीय प्रदेशात केळ्याचे पीक घेतले जाते. 

ननयाातदार  
 

जगातील एकूि केळी उतपादनापैकी 
फक्त 20% एवढीच ननयाात केली जातात 
फकां वा इतर देशाांना ववकली जातात. 
जगात ननयाात होिाऱ्या एकूि 
केळ्याांच्या 65% केळी दक्षक्षि अमेररकेत 
उतपादीत होतात. केळ्याचे प्रमुख 
उतपादक देश आहेत, कोलांबबया, 
इक्वेडोर आणि कोस्टाररका. हे देश 
आपल्या केळ्याांची ननयाात अमेररका, 
कॅनडा आणि काही आमशयायी देशाांना 
करतात. ननयाात होिाऱ्या केळ्याांच्या 
सुमारे 27% केळी आग्नेय आमशयातून 
तर सुमारे 7% केळी आफिकेतून ननयाात 
होतात. केळ्याांची शेती फ्लोररडाच्या 
लहान लहान शेताांमध्येही होत.े पि फार 
मोठ्या प्रमािावर तयाांची ननयाात होत 
नाही.  
 
केळ्याांची शेते   
 
केळी दोन प्रकारच्या शेताांमध्ये उगवतात. 
छोटी छोटी शेते बहुताांशी एक व्यक्ती 
फकां वा कुटुांबाद्वारे  
कसली जातात. बरीचशी छोटी  
शेते पाच हेक्टर (सुमारे 12  
एकर) फकां वा तयापेक्षा कमी  
के्षत्रफळाची असतात. याांतील  
बहुतेक वपके स्थाननक  
बाजारातच ववकली जातात.  
अशी छोटी शेते प्रामुख्याने 
कॅरेबबयन बेटाांमध्ये आढळतात, 
ववशेषत: ववांडवाडा बेटाांच्या समूहात. यात 
माहटाननक, सेंट ल्युसीया, बाबााडोस, सेंट 
व्व्हन्सेंट आणि गे्रनेडा ही बेटे आहेत. 
यामशवाय, केळ्याांची ववशाल शेते -  
पलाांटेशन – ही अमेररकी फळ कां पन्याांची 
मके्तदारी आहे. या शेताांवर हजारो मजूर 
काम करतात. यात वपकिारी केळी 
जगभरातील अनेक देशाांत ननयाात केली 
जातात.  

मध्य आमशयाच्या ओमानमिील एका 
केळ्याच्या शतेावर काम करिारा 
कमाचारी रोपाांची देखभाल करत आहे. 
केळे हे ओमान देशाच ेप्रमखु पीक 
आहे.  

सवाात मोठे दहा केळी उतपादक  

सध्याच ेकेळी उतपादन क्षेत्र 

केळी उतपादनाच ेसुरुवातीच ेक्षेत्र 



केळ्याांची शतेी 
  केळ्याांच ेउतपादन प्रामुख्याने उष्िकहटबांि प्रदेशात, म्हिजे 

ववषुववतृ्ताच्या लगत असलेल्या उत्तर व दक्षक्षि भागात होते.  
उबदार हवामान आणि मुबलक पािी या गोष्टी केळ्याच्या 
वपकाच्या वाढीसाठी आणि आरोग्यासाठी फलदायी असतात. 
थांड हवामानात केळ्याच्या रोपट्याला फळे लागत नाहीत 
आणि तयाच्या पानाांचहेी नुकसान होते. पाने नष्ट झाली की 
तप्त उन्हापासून केळ्याच्या फळाांच े रक्षि होत नाही. 
वाऱ्यामुळेही केळ्याच्या वपकाला िोका पोहोचतो. वाऱ्याच्या 
झुळुकाांमुळे केळ्याच्या नाजूक पानाांना भेगा पडतात आणि 
वेगवान वाऱ्यामुळे तयाच ेझाड  
मुळापासून उखडले जाते. अनेकदा तर  
केळ्याची सांपूिा बागच नष्ट होते.  

सपुीक माती 
केळ्याची वाढ पाण्याचा ननचरा 
होिाऱ्या सुपीक मातीत चाांगली होते. 
पािी िरून ठेविाऱ्या मातीत केळी 
नीट वाढत नाहीत कारि पाण्यामुळे 
केळ्याची मुळे कुजतात. खडकाळ 
माती आणि ज्वालामुखीची राख हे 
केळ्याच्या वाढीसाठी अनुकूल 
असतात कारि तयाांच्यातून पािी 
सहजपिे खोलवर मुरते आणि 
झाडाची मुळे सुरक्षक्षत राहातात.  

केळ्याच्या रोपाच ेअवयव   

केळ्याची पाने 12 फूट वा चार मीटर 
एवढी लाांब वाढू शकतात. ही पान े थेट 
मातीतून ननघतात आणि एकमेकाांभोवती 
घट्ट लपेटलेली असतात. यापासूनच 
झाडाचे खोड बनते. रोप लावल्यावर दोन 
महहन्याांनी जाांभळ्या रांगाच्या 
मोठ्यामोठ्या कळ्या खोडाच्या एका 
बाजूने बाहेर ननघतात. तया वाढून जाड 
होतात आणि लटकत राहातात. मग या 
कळ्याांमिनू जाांभळी फुले उमलतात. 
यातील काही फुले वाढून केळ्याची फळे 
बनतात.  

रोपाांची ननगा  
शतेकरी केळ्याच्या रोपाला बाांबूच्या लाांब 
दाांड्याांचा आिार देतात. यामुळे वेगवान वारे 
आणि फळाांच्या भारामुळे रोप वाकत नाही. ते 
रोपाांना ननयममत पािी आणि खत देतात. 
फकटक आणि रोगाांपासून बचाव करण्यासाठी 
तयाांच्यावर ननयममतपिे फकटकनाशक 
फवारतात. फकड े आणि पक्षयाांपासून रक्षि 
करण्यासाठी फळाांना पलाव्स्टकच्या मोठ्या 
वपशव्याांनी झाकतात. पलाव्स्टक पारदशाक 
असल्यामुळे सूयाप्रकाश रोपाांपयतं पोहोचतो 
आणि फळाांच्या ववकासात अडथळा येत नाही. 
रोप लावल्यानांतर आठ-दहा महहन्याांत झाड 
पूिा ववकमसत होते आणि तयाची फळे पक्व 
होतात. यामुळे ज्या देशाांमध्ये चफक्रवादळे फकां वा 
इतर वादळे जास्त प्रमािात येतात, नतथ े
केळ्याांची शतेी करिे सोयीच े ठरते. कारि 
केळ्याांच ेपीक कमी काळात तयार होते आणि 
वादळाआिी लोकाांच्या अन्नाची पूताता होते.   

पक्व आणि तयार  

ननयाात केली जािारी केळी कच्ची असतानाच 
तोडतात. यामुळे प्रवासादरम्यान ती खराब होत 
नाहीत. केळी झाडावरच वपकली तर तयाांच े
साल फाटू लागते. पि तयाांना पूिा 
वपकण्याआिीच तोडले तर ते व्यवव्स्थत 
वपकतात आणि तयाांची  
चवही उत्तम लागते.  

पलाव्स्टकच्या 
वपशवीत 
उगवलेली 
केळी 

कोस्टाररकातील एक शतेकरी केळ्याच्या शतेातील ति साफ करत आहे. ति काढले नाहीत 
तर ते मातीतील केळ्याांच्या वाढीसाठी आवश्यक असलेले पोषक अन्न स्वत:साठी वापरतात.  

 



जनुी केळी आणि नवी केळी 
केळ्याच्या रोपाचा बुांिा जाडजूड असतो. 
तयाला रायझोम म्हितात. तो जममनीखाली 
उगवतो. या बुांध्यावर बटाट्यावरील 
डोळ्याांसारखे हदसिारी अनेक लहान नछदे्र 
असतात. तयाांतून कोंब फुटून जममनीवर 
येतात. कोंबाना शोषक म्हितात. मुख्य 
झाडाला जनक म्हितात. शोषकाांना मुलगी 
आणि नाती म्हितात. केळ्याच्या वपकाांची 
कापिी करतात तेव्हा शतेकरी सवाात ननरोगी 
लहान रोपे सोडून इतर सवा रोप े कापून 
टाकतात.  

केळ्याांच ेक्लोन 

बहुताांशी रोपे परागीकरि पद्धतीने नवीन 
रोपाांना जन्म देतात. यात रोपाांच्या नर 
भागाच ेमादी भागाशी मीलन होते. नवीन रोपे 
जनक रोपाांच्या कलमापासून तयार करतात. 
या पद्धतीला व्हेव्जटेहटव्ह प्रपोगेशन 
म्हितात.   रोपाांच्या मुळाांशी असलेले रायझोम 
फकां वा शोषक याांचे कलम करून केळ्याच्या 
रोपाांचा वांश पुढे वाढवतात. या कलमाांतून 
उगवलेल्या रोपाांना क्लोन म्हितात. कारि त े
हुबेहूब जनक रोपाांसारखे असतात. जांगलात 
केळ्याच्या रोपाांच े परागीकरि स्वत:हून होते. 
तयामुळे जांगली केळी कडवट असतात आणि 
तयाांच्यात कडवट बबया असतात. तयामुळे ती 
केळी खाण्यायोग्य नसतात.  

ववलपु्त फळ 

काही वैज्ञाननकाांच्या मते, ममष्टान्न 
केळे शवेटी नामशषे होिार आहे. 
जनक रोपापासून जे कोंब फुटतात, 
तयाांच े जनुक हुबेहूब जनक 
रोपाांसारखे असतात. अव्स्ततव 
हटकून राहाण्यासाठी सवा रोपे 
आणि प्राण्याांमध्ये ववववि जनुकाांचे 
ममश्रि असते. हुबेहूब समान 
जनुके असलेले क्लोन हे जनक 
रोपापेक्षा कमजोर असतात. कारि 
ती एकसमान जनुकाांपासून ननमााि 
झालेली असतात. समान जनुके 
असलेली क्लोन रोपे फकड आणि 
रोगाांना सहज बळी पडतात. तयाांची 
प्रनतकारशक्ती कमी असते. 
शतेकऱ्याांना धचांता वाटते की एक 
हदवस केळ्याांची सारी शतेे नष्ट 
होतील आणि नवीन रोप े
उगवण्यासाठी काहीच मशल्लक 
राहािार नाही.  

केळ्याच े
लहान रोप. हे 
शोषकापासून 
(कोंबापासून) 
उगवलेले 
आहे.  

उत्तर अमेररका आणि यूरोप येथे लोकवप्रय असलेले कॅव्हेंडीश केळे अपघातानेच तयार झाले. 
कारि या केळ्याांमध्ये परागकि फकां वा बबयािे नसतात आणि तयामुळे तयाांच ेपुनरुतपादन 

होत नाही.   

फलदायी स्पोटींग 

जरी सवा केळी हुबेहूब जनक 
रोपाांसारखी असली तरी काही वेळा 
अनपेक्षक्षतपिे थोड े वेगळे गुि 
असलेली केळीही उगवतात. हे 
ननसगात:च घडून येते. वैज्ञाननक 
आणि शतेकरी याांचा यात काहीही 
सहभाग नसतो. या प्रफक्रयेस 
स्पोटींग म्हितात आणि तयार 
झालेल्या केळ्याच्या नव्या 
प्रजातीला म्युटेशन म्हितात. 
पुनरुतपादीत होताना फकां वा 
पयाावरिीय कारिाांमुळे केळ्याच्या 
जनुकात कामयच े बदल होतात, 
तेव्हा म्युटेशन होते.  

भारतातील या शतेात केळ्याच्या 
झाडाची कापिी करत आहेत. 
कापलेल्या केळ्याांच्या जागी 

नवीन केळ्याांची रोपे उगवतात.  



केळ्याांचे प्रकार   

केळ्याच ेमोठमोठे घड 
वरच्या हदशते वाढतात.  

आज जगात केळ्याांच्या 500  
पेक्षा जास्त प्रजाती आहेत. प्रतयेक 
प्रजाती ववशषे प्रकारच्या मातीत आणि 
हवामानात वाढते. जगभरात दरवषी 
उतपादीत होिाऱ्या केळ्याांमध्ये 
लोकवप्रय कॅव्हेंडीश प्रजाती फकां वा 
ममष्टान्न केळी याांचा वाटा फक्त 15% 
आहे. बहुताांश केळी भाजीवगाात 
मोडिाऱ्या प्रजाती आहेत फकां वा 
केळ्याशी सािम्या असलेल्या आणि 
ववपुल प्रमािात स्टाचा असलेल्या 
पलँटेन प्रजाती आहेत. या दोन्ही 
प्रजाती तयाांच्या उतपादक देशाांमध्ये 
अन्नाचा प्रमुख भाग आहेत.  

कॅव्हेंडडशच ेआगमन  

कॅव्हेंडडश केळी ही उत्तर अमेररकेत सवााधिक 
प्रमािात आयात केली जातात. वपवळ्या रांगाची 
ही केळी सवाात आिी दक्षक्षि चीनमध्ये 1826 
साली उगवण्यात आली होती. याच्या पूवी 
सगळी केळी हहरव्या फकां वा लाल रांगाची असत. 
वपवळ्या प्रजातीचा शोि चाल्सा टेलफेयर या 
रोपाांच्या सांग्रहकाने लावला. तयाने काही 
केळ्याांची रोपे तयाच्या इांग्लांडमिील एका 
ममत्राकड ेपाठवली. या ममत्राने ती डवे्हॉनशायर 
प्राांताच्या सरदाराकड ेपाठवली.  

सरदाराने ही केळी आपल्या बागेत उगवली आणि तयाांना 
आपल्या कुटुांबाच,े कॅव्हेंडडश, हे नाव बहाल केले. 1850 
साली जॉन ववल्यम्स या णिश्चन पाद्रीने ही रोपे दक्षक्षि 
प्रशाांत महासागरातील सामोआ, फफजी आणि इतर बेटाांवर 
नेली. पुढील 20 वषाातच, कॅव्हेंडीश केळी कॅरेबबयन बेटावर 
उगवण्यास सुरुवात झाली.  

अनेक प्रकारची केळी!  

हवाई लाल केळी उत्तर अमेररकेत अनतशय लोकवप्रय आहेत. 
तयाांची साल लाल-तपफकरी रांगाची आणि फळ वपवळ्या रांगाच े
आणि मलईसारख े असते. हवाईच्या या केळ्याांना इांडडयो, 
क्युबन रेड फकां वा मोराडो केळे असेही म्हितात.   

फफां गर फकां वा शुगर केळी खपू 
लहान असतात. ती फक्त तीन 
इांच फकां वा आठ सेंटीमीटर 
एवढीच लाांब वाढतात. तयाांच्या 
गोड, मिरु चवीमुळेच तयाांना हे 
नाव ममळाले आहे.  

अॅपल केळी ही कॅव्हेंडडश केळ्याांच्या 
तुलनेत लहान असतात. ती 
आयताकार असतात.  
तयाांची फळे सोनेरी वपवळ्या रांगाची 
असतात आणि चव सफरचांदासारखी 
असते.  

पलँटेन प्रामुख्याने भाजी 
बनवण्यासाठी वापरतात. ती 
केळ्याांच्याच नातलगाांपैकी असून 
कॅव्हेंडडश प्रजातीपेक्षा मोठी 
असतात. तयाांच े साल चमकदार 
हहरव्या रांगाचे असते. पूिा 
वपकल्यानांतर तयाांना तसचे खाता 
येते. साल काळे पडल्यावर तयाांची 
फळे चवीला गोड लागतात.  



नव्या जगातील केळी 
केळ्याांची शतेी आपल्या मूळ स्थानाकडून 
इतर कहटबांि प्रदेशात पसरत गेली. ई.स. 
600 च्या मध्यापयतं अरब व्यापाऱ्याांनी 
केळ्याांची रोपे आखाती देशाांमध्ये आिली. 
नतथ े तयाांची शतेी यशस्वी ठरली. तयाांनी 
केळी आफिकेच्या पव्श्चम फकनाऱ्यावरही 
नेली. तेथील उष्ि कहटबांिीय हवामानात 
तयाांची वाढ जोमाने झाली.  

वसाहती आणि िमाप्रचारक 

1482 साली पोतुागीज वसाहतवाद्याांना 
आफिकेतील केळ्याांच्या शतेीची ओळख 
झाली. सध्या हे भाग मसएरा मलओन, 
लायबेरीया आणि गँबबया म्हिून ओळखले 
जातात. 

पोतुागीजाांनी तेथील पररपक्व रोपे 
आफिकेच्या वायव्य फकनाऱ्यानव्जक 
असलेल्या तयाांच्या कॅनरी बेटाांवरील 
वसाहतीत आिली. तयाांनी केळी  
युरोपच्या बाजारातही आिली. नतथे 
तयाांची चाांगली ववक्री झाली. ई.स. 
1500 च्या सुमारास, युरोपीय 
वसाहतवाद्याांसोबत केळ्याांच े आगमन 
अमेररका नावाच्या नव्या जगात झाले. 
या वसाहतवाद्याांसोबत णिश्चन 
पाद्रीदेखील अमेररकेत आले. तेथील 
मूळ रहहवाशाांना णिश्चन िमाात 
पररवतीत करून घ्यावे असा तयाांचा 
हेतू होता.   

शोिाांच ेयगु   

पांिराव ेशतक हे यरुोपीय देशाांकरीता शोिाांचे यगु 
होत.े लोक नवनव्या प्रदेशाांच्या मोहहमा आखत 
आणि हे प्रदेश आपल्या राजाच्या राज्यात 
सामील करत. या नव्या प्रदेशाांमध्ये बऱ्याचदा 
तयाांची ओळख  

नवनव्या वनस्पतीांशी आणि 
प्राण्याांशी होत अस.े या 
प्रदेशाांमध्ये त ेसोबत आिलेली 
रोपे आणि प्रािी वसवत 
असत. सोळाव्या शतकात, 
स्पॅननश, िें च, पोतुागीज, डच 
आणि बब्रटीश वसाहतवाद्याांनी 
आफिकेतील ववववि भागाांमध्ये, 
उत्तर व दक्षक्षि अमेररकेसोबत 
वेस्ट इांडीज फकां वा सध्याची 
कॅरेबबयन  बेटे येथे आपल्या 
वसाहती स्थापन केल्या. त े
मोठमोठ्या शतेाांमध्ये वपके 
उगवत आणि पशपुालन करत. 
तथेील मळू रहहवाशाांसोबत त े
दाधगने आणि इतर वस्तुांचा 
व्यापार करत. नतथून मोठ्या 
प्रमािावर अन्निान्य, मसाले, 
कापसू, मद्य आणि सोने यरुोप 
वा आफिकेतील वसाहतीांना 
पाठवल े जात अस.े नतथे 
तयाांची चाांगली ववक्री होत अस.े 
काही वसाहतवादी असा 
व्यापार करून श्रीमांत झाल.े  

सवाात पहहले केळे   

णिश्चन पाद्री िायर टॉमस द बरलांगा याांनी सवाप्रथम केळे नव्या जगात आिले, 
अस े मानण्यात येते. तयाांनी ही केळी कॅनरी बेटाांवरील पोतुागीज वसाहतीांमिनू 
स्पँननश वसाहत सँटो डॉममांगो येथे आिली. सध्या हा प्रदेश डॉममननयन 
ररपव्ललक म्हिून ओळखला जातो. द बरलांगाने 1516 साली नव्या जगात 
केळ्याांची शतेी सुरू केली. तयानांतर कॅरेबबयन आणि दक्षक्षि व मध्य अमेररकेच्या 
सवा युरोपीय वसाहतीांमध्ये केळ्याांची शतेी सुरू झाली.  

( पार्श्ाभूमीवर) जमैकातील प्रथमच सुरू झालेली केळ्याांची शतेी. नतथे ग्रॉस ममचले 
केळ्याांची शतेी होत असे. परांतु 1940 साली एका रोगामुळे ही केळी नष्ट झाली.  



केळ्याांचा पहहला उद्योग 
1870 च्या आिी उत्तर अमेररकेत केळे 
हे फळ माहीत नव्हते. मॅसेच्युसेट्स 
राज्यातील केप कोड येथे राहािारे 
सागरी कप्तान लोरेंझो डोव्ह बेकर याांनी 
जमैका येथे केलेल्या दौऱ्यात तयाांची 
केळ्याशी प्रथमच ओळख झाली. बेकरने 
नतथ े कच्च्या ग्रॉस ममशले प्रजातीची 
केळी खरेदी केली आणि ती न्यू जसी 
येथे आिली. नतथे प्रतयेकी दोन 
डॉलरमध्ये ही केळी तयाांनी ववकली. 
खरांतर ही फकां मत महाग होती पि 
अमेररकी लोकाांना हे नवे फळ आवडले 
आणि तयाची मागिी वाढत गेली.   

बोस्टन िूट कां पनी  
1871 साली बेकरची भेट अडँ्र्यू 
प्रेस्टन या फळ ववके्रतयाशी झाली. 
प्रेस्टनने केळी अमेररकेत आयात 
करण्यात रस दाखवला. 1885 
साली, बेकर आणि प्रेस्टन याांनी 
बोस्टन िूट कां पनी सुरू केली. वेस्ट 
इांडीज येथील शतेाांमध्ये केळ्याांच े
उतपादन घेण्याची जबाबदारी 
प्रेस्टनने स्वीकारली. ही केळी 
जहाजाने बोस्टनला आिण्याची 
जबाबदारी बेकरने पार पाडली. 
बोस्टन िूट कां पनीचा ववस्तार होत 
गेला तसे न्यूयॉका  आणि बोस्टन 
येथे केळ्याांची ववक्री होऊ लागली.  

केळ्याांच ेजहाज  

सुरुवातीला केळ्याांच्या व्यापाऱ्याांना अनेक  
अडचिीांना तोंड द्याव ेलागले. केळी वेस्ट  
इांडीजमिनू अमेररकेत आिण्यात बराच वेळ लागत 
अस.े या काळात केळी सडून जात. ववसाव्या शतकाच्या 
सुरुवातीस, तापमान ननयांत्रक जहाजाांचा शोि लागला. 
तयाांमध्ये केळी शीत वातावरिात ठेवता येत. तयामुळे 
ती लवकर वपकत नसत. बोस्टन िूट कां पनीने सुरू 
केलेल्या अशा जहाजाांना गे्रट व्हाईट फ्लीट म्हित. या 
जहाजाांमुळे उत्तर अमेररकेत केळ्याांची आयात आिखी 
वाढली. ही जहाजे युरोपातही केळ्याांची ननयाात करू 
लागले.  

 या ऐनतहामसक फोटोत अमेररकेच्या 
बांदरातील एक कमाचारी हदसत आहे. 
तो एका वाहक पट्टीवरून केळ्याांच ेघड 

उतरवत आहे. केळी एकमेकाांवर 
आदळून खराब होतात. तयामुळे 
कमाचाऱ्याांना हे काम काळजीपूवाक 

करावे लागते.  

मायनर कूपर कीथ  

मायनर कूपर कीथ हा न्यूयॉका  शहराच्या 
ब्रकूमलन उपनगरातील एका श्रीमांत 
लाकडाच्या व्यापाऱ्याचा मुलगा होता. 1871 
साली, कीथ आपल्या काका आणि भावाांकडे 
कोस्टा ररका देशात गेला. ते सगळे नतथ े
राजिानीच े हठकाि ते समुद्रफकनारा असा 
रेल्वेमागा तयार करण्याचे काम करत होते. 
1873 साली हे काम करिाऱ्या कामगाराांना 
खायला ममळावे यासाठी कीथने 
रेल्वेमागााच्या दोन्ही बाजुांना केळ्याची 
लागवड केली. तयाला यात व्यापाराची सांिी 
हदसली. उत्तर अमेररकेत केळे खपू लोकवप्रय 
ठरले होते. दक्षक्षि अमेररकेतही ते लोकवप्रय 
होईल, अस ेकीथला वाटले. कीथने कोस्टा 
ररकातून शीतकरि व्यवस्था असलेल्या 
रेल्वेतून केळी दक्षक्षि अमेररकेत 
पाठवण्यास सुरुवात केली. 1890 साली 
रेल्वेमागा तयार झाला, तेव्हा तयाचा 
उपयोग प्रामुख्याने केळ्याांची वाहतूक 
करण्यासाठी झाला.  

कीथ कोस्टा ररकाचा एक महत्त्वाचा 
व्यापारी बनला. तयाने आपला व्यापार 
वाढवला आणि रेल्वेमागााने कोलांबबयाला 
केळ्याांची ननयाात केली.   

यनूायटेड िूट कां पनी  
1899 साली कीथने आपले 
प्रनतस्पिी अडँ्र्यू प्रेस्टन आणि 
लोरेन्झो डोव्ह बेकर याांच्यासोबत 
काम सुरू केले. कीथकड े मध्य 
अमेररकेतील अनेक केळ्याांच े उद्योग 
आणि शकेडो मैल लाांब रेल्वेमागा 
होते. बोस्टन िूट कां पनी 
कॅरेबबयनमिील केळ्याांचा व्यापार 
साांभाळत होती. तयाांच्याकड ेजहाजाांचा 
मोठा ताफा होता. एकत्र येऊन तयाांनी 
1899 साली यूनायटेड िूट कां पनी 
स्थापन केली. यामळेु तयाांना 
केळ्याच्या व्यापाराचा एकाधिकार 
ममळाला.   

शीतकरि व्यवस्था असलेल्या रेल्वेतून केळी दरू अांतराांवर पाठवता येऊ लागली.  



बाजारावर ताबा 
  1899 च्या अखेरीस, केळ्याांचा व्यापार 

प्रामुख्यान ेयूनायटेड िूट कां पनीच्या तालयात 
आला. अमेररकेच्या मोठ्या भागात 
केळ्याची लोकवप्रयता वाढू लागली. 
यूनायटेड िूट कां पनीने मध्य अमेररकत बरीच 
जमीन खरेदी केली आणि तेथे केळ्याांची 
शतेी सुरू केली. केळ्याांची वाढती मागिी 
पूिा करण्यासाठी तयाांनी शीतकरि 
असलेल्या जहाजाांच्या खरेदीमध्ये 
गुांतविूक केली आणि साठविूक, पॅकीांग 
याांसाठी मोठी गोदाम ेव कारखाने उभारले. 
युनायटेड िूट कां पनीकरीता केळी उतपादन 
करण्यासाठी मध्य अमेररकेत अनेक शहरे 
वस ू लागली. कां पनीने या शहराांमध्ये 
दकुाने, हॉस्पीटल, शाळा, टेमलफोन आणि 
टेलीग्राफ अशा सोयीसुवविा ननमााि 
केल्या. युनायटेड िूट कां पनीचा ववस्तार 
एवढा वाढला की नतने मध्य अमेररकेतील 
सवा लहान-मोठे केळी उतपादक आपल्या 
तालयात आिले.  

स्पिाा  
1899 साली, जोसेफ, फेमलक्स, लुका 
वक्कारो आणि तयाांचा भागीदार साल्व्हाडोर 
डी’अटँोनी याांनी न्यू ऑमलायन्स शहरात 
केळ्याांची आयात सुरू केली. सुरुवातीला 
यूनायटेड िूट कां पनीला तयाांच्यापासून काही 
स्पिाा जािवली नाही. कारि वक्कारो 
बांिुांचा व्यवसाय लहान स्वरुपात होता. या 
भावांडाांनी होंडुरस देशातील इटामलयन िूट 
कां पनीसोबत व्यापारी सांबांि प्रस्थावपत 
केले. 1906 पयतं, वक्कारो याांनी 
होंडुरसमिील 16 फकलोमीटरचा रेल्वेमागा 
आपल्या तालयात आिला. हा रेल्वेमागा ते 
केळी आणि इतर फळे देशाांच्या इतर 
भागाांत पाठवण्यासाठी वापरत. कालाांतरान े
तयाांचा व्यवसाय वाढत गेला. 1968 साली 
तयाांना स्टँडडा िूट या नावाने ओळख ू
लागले. स्टॅंडडा िूट ही युनायटेड िूट 
कां पनीची प्रमुख प्रनतस्पिी बनली.     

अमेररकी िूट कां पन्या केळ्याांच्या शेतात मजूरी करण्यासाठी मध्य 
अमेररकेतील लोकाांची भती करत.   

होंडुरसमध्ये कामगार एका जहाजावर केळी लादत आहेत. 1910 साली यनुायटेड िूट कां पनीने 
होंडुरसच्या सरकारला उलथवनू टाकले. कारि या सरकारने कां पनीला कराांमध्ये सटू हदली नव्हती.   

मनषु्यबळ 

यूनायटेड िूट कां पनी आणि स्टॅण्डडा िूट या दोन्ही 
कां पन्या मध्य अमेररकेतील लोकाांना आपल्या 
केळ्याांच्या शतेात काम करण्याकरीता भती 
करत. तयाांनी भारतीय मजुराांनाही या कामी 
भती केले होते. हे मजूर पनामा कालव्याचे 
काम करण्यास तेथे आले होते. पनामा कालवा 
हा अटलाांहटक महासागर आणि प्रशाांत महसागर 
याांना जोडिारा कालवा आहे. या कालव्याचे 
काम पूिा झाल्यावर, बऱ्याच मजुराांना प्रमुख 
िूट कां पन्याांनी भती केले. पि नतथे काम 
करताना तयाांना वेतन तुटपांजे ममळत अस.े  

अल पलु्पो  
यूनायटेड िूट कां पनी आणि स्टॅण्डडा िूट या 
दोन्ही कां पन्याांच े मजुराांच्या जीवनावर बरेच 
ननयांत्रि होते. मजूर युनायटेड िूट कां पनीला 
अल पुल्पो म्हिजे ऑक्टोपस असे म्हित 
असत.  

याच ेकारि कां पनी मजुराांना ऑक्टोपसच्या 
बाहुांसारखे वेगवेगळ्या प्रकारे जखडून ठेवत. 
मध्य आणि दक्षक्षि अमेररकेच्या सरकारला 
या दोन्ही कां पन्या आवश्यक वाटत होतया 
कारि तयाांनी अनेक लोकाांना काम हदले 
होते. या कां पन्याांना सरकारकडून करात सूट 
आणि शतेीसाठी मोठमोठा जमीनजुमला 
अशा इतर सुवविाही ममळत. या कां पन्याांनी 
भरपूर नफा कमावला पि केळ्याांची शतेी 
होिाऱ्या तया भूमीला मात्र तयाचा फारसा 
फायदा होत नसे. मजुराांना खपू कमी 
मजूरी ममळत अस.े पि हा पैसा दकुाने, 
हॉस्पीटल, शाळा याांच्या माध्यमातून पुन्हा 
कां पन्याांकडेच जात अस.े या दकुानाांमध्ये 
स्थाननक उतपादकाांऐवजी अमेररकेतून 
आयात केलेला माल ठेवण्यात येत असे.  



केळी आणि यदु्ध   

1914 ते 1918 या काळात युरोपात पहहले 
महायुद्ध सुरू झाले. तयामुळे देशादेशाांमिील 
व्यापार ठपप झाला. युनायटेड िूट कां पनीने 
आपली 37 जहाजे युद्धासाठी मदत म्हिून 
हदली. तयामुळे ते केळी मोठ्या प्रमािात 
ननयाात करू शकले नाहीत. महायुद्ध 
सांपल्यावर आधथाक मांदीने जगाला ग्रासले. 
युद्धापूवी असलेले स्रोत आणि आवश्यक 
वस्तुांचा पुरवठा कमी झाला. केळे आता 
श्रीमांत लोकाांच े खाद्य झाले आणि तयाची 
मागिी कमी झाली. युनायटेड िूट कां पनीने 
मध्य अमेररकेच्या अनेक मजुराांना 
नोकरीतून काढून टाकले. केळी उतपादकाांना 
कां पनी जो मोबदला देत अस,े तोसुद्धा 
कां पनीने कमी केला. दसुऱ्या महायुद्धानांतर, 
उत्तर अमेररकेच्या अथाव्यवस्थेने उसळी 
खाल्ली. केळ्याच्या व्यापारासोबतच इतर 
उद्योगाांचीही भरभराट झाली. केळ्याच्या 
शतेीसाठी दक्षक्षि आणि मध्य अमेररकेतील 
हजारो एकर जांगले कापून टाकण्यात आली.  

इक्वेडोरमिील एका जहाजावर केळी आणि इतर 
उष्िकहटबांिीय फळे उत्तर अमेररकेत नेण्यासाठी लादत 

आहेत.    

केळे पयाटन  

दसुऱ्या महायुद्धानांतर, केळी उद्योजकाांनी 
कॅरेबबयनमिील जमैकासारख्या बेटाांवर 
हॉटेल बाांिली. तयाांनी कां पनीच्या 
जहाजाांमध्ये प्रवाशाांसाठी सुखसोयीांयुक्त 
खोल्या बाांिल्या. कां पन्याांनी उत्तर 
अमेररकेत या जहाजाांच्या जाहहराती 
प्रमसद्ध केल्या. युद्धानांतर लोकाांच्या 
हातात पयाटनासाठी बऱ्यापैकी पैसा 
खेळू लागला. या जहाजाांचा वापर 
केळ्याांबरोबरच श्रीमांत प्रवाशाांना उत्तर 
अमेररकेतून बेटाांवर नेण्या-
आिण्यासाठीही होऊ लागला.  

केळ्याांची उसळी   

1940 साली शीतकरि यांत्र 
असलेले रक आले. यात तापमान 
ननयांत्रिासाठी लाकडाचा भूसा 
आणि चारा वापरत आणि 
थांडपिासाठी पािी आणि बफा  
वापरत. या काळात चौपदरी 
राजमागा बनल्यामुळे केळ्याांची 
वाहतूक समुद्रफकनाऱ्यापासून दरू 
अांतरावरील हठकािाांपयंत करता 
येऊ लागली. कालाांतराने, रक 
अधिक आिनुनक बनले आणि 
1970 पयतं, रेल्वे आणि 
जहाजाांच्या तुलनेत रकने केळ्याांची 
वाहतूक जास्त प्रमािात होऊ 
लागली.  

याच सुमारास, युनायटेड िूट कां पनीसमवेत, 
अनेक िूट कां पन्याांनी ममळून एक महामांडळ 
बनवले, युनायटेड बँ्रड. आता या कां पनीच ेनाव 
आहे, धचफकता बँ्रड्स इांटरनॅशनल. स्टॅण्डडा िूट 
कां पनीला नांतर डोल कॉपोरेशनने खरेदी केले.  

1920 च्या दशकातील पोस्टकाडा. यात एक 
मुलगी केळ्याच्या शतेात उभी आहे. युनायटेड 
स्टेट्समध्ये केळ्याांच ेउतपादन कमी आहे. नतथे 

मध्य अमेररकेतून केळी आयात करतात.   

धचफकता बँ्रड्स केळ्याांनी लादलेला एक रक 
कोस्टा ररकातून ननघताना.  



शेतातून सपुरमाकेट 
  

केळ्याच्या शतेीची मालकी 
मोठमोठ्या िूटकां पन्याांकड े
असते. या कां पन्या केळ्याांचे 
उतपादन, कापिी, पॅफकां ग 
आणि सुपरमाकेटपयतं 
तयाांची वाहतूक या प्रफक्रयेचे 
पूिा ननयांत्रि करतात. केळी 
उतपादनाच े बहुतेक उद्योग 
मध्य अमेररकेत आहेत. 
केळ्याच्या शतेीसाठी समुारे 
10 ते 12 एकर जमीन 
एवढ्या मोठ्या क्षेत्राची गरज 
असते,.  

शतेीची देखभाल   

केळ्याच्या शतेीत 
फकटकनाशक आणि खताांची 
फवारिी करतात. तयामुळे 
केळ्याांच े आरोग्य चाांगले 
राहाते. मजूर रोपे खाांबाांना 
बाांितात, ज्यामुळे फळे 
वपकल्यावर रोप वाकत 
नाही. केळ्याच्या शतेातील 
ति काढिे महत्त्वाच े असते 
कारि ति केळ्याांना 
आवश्यक असलेले पौवष्टक 
घटक स्वत:साठी वापरतात. 
काही शतेाांमध्ये बदक 
सोडतात कारि ते ति 
खाऊन टाकतात. काहीवेळा 
मातीवर केळ्याांची सुकलेली 
पाने पसरवतात. तया 
जागेवर ति उगवत नाहीत.  

इक्वेडोरमिील एका शतेातील मजूर 
फकडीपासनू बचाव करण्यासाठी  केळ्याांना 

पलास्टीक वपशव्याांनी झाकत आहे.  

तोडलेल्या केळ्याांचा घड स्वयांचमलत तारेला अडकवतात. ही 
तार घडाला पॅफकां गच्या स्थानी घेऊन जाते.  

शतेातील काम   

केळ्याच्या शतेीसाठी जमीन यांत्राांच्या मदतीन े
स्वच्छ करतात. मजूर हाताांनीच केळ्याांच्या 
रोपाांची लागवड करतात. कापिीच्या वेळी, 
कटर म्हटला जािारा मजूर एका मोठ्या 
िारदार चाकूने रोपे कापतो. तयाचा मदतनीस 
पडिाऱ्या रोपाांना आिार देऊन पकडतो. 
कापलेल्या रोपाचा बुांिा तयाच्या खाांद्यावर 
ठेवलेल्या उशीवर पडतो. यामुळे मजुराला 
दखुापत होत नाही. मग कटर लहान शोषक 
रोपट्याांनाही कापून टाकतो. पि तो दोन 
सवाात मोठी शोषक रोपटी, मुलगी आणि 
नात, याांना कापत नाही. याांतूनच केळ्याची 
नवीन झाड े उगवतात. मदतनीस खाांद्यावर 
घेतलेल्या केळ्याांच्या घडाला स्वयांचमलत 
तारेवर लटकवतो. या तारा सतत एका 
टोकाकडून दसुऱ्या टोकाकड ेसरकत असतात. 
यामुळे तयाांच्यावर अडकवलेले केळ्याच े घड 
पॅफकां गच्या हठकािी पोहोचतात.  

केळ्याच्या वपकाांची 
कापिी वषाभर होत 

असते.  



पॅफकां गचा पलाांट  

केळ्याांची पॅफकां ग करण्यासाठी शतेातच पलाांट उभारतात. मजूर घडातून 
केळी वेगळी करतात आणि चार ते सहा केळ्याांच े गुच्छ बनवतात. 
थांड पाण्यात या केळ्याांना त े स्वच्छ करतात. यामुळे केळ्याांवरील 
बरीचशी रसायने ननघून जातात. तसेच शतेातून आिलेली गरम केळी 
पुरेशी थांड होतात. मग ननरीक्षक केळ्याांची गुिवत्ता तपासतात आणि 
ती ननयाात करण्यायोग्य आहेत याची खात्री करून घेतात. भेगा 
असलेली, डाग पडलेली, फाटक्या सालीांची केळी ननयाात करत नाहीत. 
केळ्याांची तपासिी झाल्यावर, ती काळजीपूवाक खोक्याांमध्ये भरतात, 
जेिेकरून प्रवासादरम्यान ती एकमेकाांवर घासली जाऊन खराब होिार 
नाहीत.  

केळी ननजविे   

केळ्याांच े खोके मोठमोठ्या शीतकरि 
व्यवस्था असलेल्या जहाजाांवर लादतात. 
डोल आणि डले माँटे अशा केळ्याांच्या 
मोठ्या कां पन्या स्वत:च्या जहाजाांतून 
केळी पाठवतात. या जहाजाांमध्ये केळी 
एवढ्या थांड वातावरिात राहातात की ती 
वपकण्याची प्रफक्रया बांद होते. या 
पद्धतीला केळी ननजविे अस े म्हितात. 
इव्च्छत हठकािी पोहोचल्यावर, जहाजाांची 
तपासिी केली जाते आणि तयात फकटक, 
साप फकां वा इतर हाननकारक कीड 
नसल्याची खात्री केली जाते.   

तारांतुलस नावाच ेमोठे कोळी 
केळ्याांच्या पानाांमध्ये लपून राहातात.   

वपकण्यासाठी गोदाम 

तपासिी झाल्यावर केळ्याांना 
वपकण्याकरीता 3 ते 8 हदवस 
एका खास गोदामात ठेवतात.  
गोदामाच े तापमान जहाजाांतील 
शीतकरि व्यवस्थेपेक्षा थोडसेे 
जास्त असते. यामुळे 
सुपरमाकेटमध्ये पोहोचण्याआिी 
केळी थोडीशी वपकू लागतात. 
वपकण्याची प्रफक्रया जलद व्हावी 
म्हिून गोदामामध्ये इधथलीन 
वायू भरतात. फळे नैसधगाक 
रीतीने वपकताना तयाांच्यातून 
हाच वायू बाहेर पडतो. हदवस 
सरतात तसे गोदामाच े तापमान 
कमी करतात. यामुळे केळी 
गरजेपेक्षा जास्त वपकत नाहीत. 
मग तयाांना सुपरमाकेटमध्ये 
नेण्यासाठी शीतकरि व्यवस्था 
असलेल्या रकमध्ये लादतात.   

केळ्याांना रकमिनू उतरवून सुपरमाकेट 
आणि इतर दकुानाांमध्ये नेतात.  



लपु्त होत असलेल्या प्रजाती 
  

केळी नाजूक असल्यामुळे रोगराई, कीड 
आणि खराब हवामान या आपतत्तीांना 
लवकर बळी पडतात. पुरेशी काळजी घेतली 
नाही तर केळ्याच ेसांपूिा वपकच नष्ट होऊ 
शकते, ज्यामुळे शतेकऱ्याच े आधथाक 
नुकसान होते आणि अन्नाचा महत्त्वाचा 
स्रोतही नष्ट होतो.  

हवामान  

पूर आल्यामुळे केळ्याच ेपीक नष्ट होऊ शकते. 
पुराच े पािी रोपाांना मुळापासून उखडतात, 
तयाांना आिार देिारे खाांबही पाडून टाकतात. 
मोठ्या चक्रीवादळाांमुळे केळ्याांच े घड आणि 
पाने तुटून खाली पडतात. ललो डाऊन सारख्या 
वादळात केळ्याचे सांपूिा शते काही ममननटाांतच 
नष्ट होते. यामुळे शतेकऱ्याांच े केवळ आधथाकच 
नव्हे तर तयाांच्या घरादाराचहेी नुकसान होते 
आणि तयाच ेकुटुांब बेघर होते.   

ललॅक मसगाटोका 

ललॅक मसगाटोका ही एक बुरशी आहे. 
जगातील सवा केळी उतपादक क्षेत्राांमध्ये नतचा 
वावर असतो. हा रोग 1969 साली 
होंडुरसमध्ये प्रथमच आढळून आला. नतथनू 
तो दक्षक्षि आणि मध्य अमेररकेत पसरला 
आणि शवेटी दक्षक्षि प्रशाांत महसागरातील 
बेटाांवर पोहोचला. ललॅक मसगाटोका हा अतयांत 
सांसगाजन्य रोग आहे आणि तो वाऱ्यासोबत 
सहजपिे इतरत्र पसरतो. बुरशीनाशक या 
रोगाला थोपवून िरू शकतात. पि ही 
रसायने महागडी असतात, तसेच ती 
ववषारीही असतात. तयामुळे ती मजुराांच्या 
आरोग्याला िोकादायक असतात.    

होंडुरसमिील धचफकता कां पनीच ेएक शते. 
चक्रीवादळात ते नष्ट झाले. अशा आपत्तीांचा 

सवाात मोठा फटका मजुराांना बसतो. कारि ते 
आपला रोजगार गमावून बसतात.    

मोको रोग  

मोको रोगराई सूक्षम जीवािुांमुळे पसरते. 
केळ्याांना ती आतून-बाहेरून पूिापिे सडवून 
टाकते. कॅरेबबयन, दक्षक्षि आणि मध्य 
अमेररका येथे हा रोग आढळून येतो. या 
रोगाच े वाहक फकटक फळाांमध्ये वास्तव्य 
करतात आणि रोग पसरवतात. शतेात 
वापरतात ते चाकू वा इतर िारदार अवजारे 
याांच्यावर हे जीवािू असतील तर तेसुद्धा हा 
रोग पसरव ू शकतात. सांसधगात रोपाांच्या 
मुळाांनी इतर रोपाांच्या मुळाांना स्पशा 
केल्यासही रोग पसरू शकतो. हे जीवािू 
हदस ू शकत नसल्याने एकदा रोग पसरला 
की वपके वाचविे कठीि असते. यासाठी 
मजूर सवा अवजाराांना ननजतंुक करतात 
आणि सांसधगात रोपाांना इांजेक्शनद्वारा औषिे 
देतात.  

नेमॅटोड जांत ू 

नेमॅटोड नावाच े जांतू केळ्याच्या रोपाच्या 
मुळाांवर हल्ला करतात. हे जांतू केळ्याच्या 
मुळाांमध्ये मशरकाव करतात. यामुळे 
केळ्याची पाने लाल, जाांभळी फकां वा काळी 
पडतात. नेमॅटीसाईड नावाची रसायने या 
जांतुांपासून रोपाांचा बचाव करू शकतात. 
दसुऱ्या पद्धतीत, रोपे कापून आणि शते 
नाांगरून तसेच ठेवले तर सूयाप्रकाश या 
जांतुांचा नाश करतो. पि काही शतेाांना 
यासाठी तीन वष े इतका मोठा काळही 
लागू शकतो. शतेातील मजूर एवढा मोठा 
काळ बेकार राहू शकत नाहीत. तयामुळे 
नेमॅटोडचा नाश करण्यासाठी रसायनाांची 
मदत घेतात.  

केळ्याच्या पानावरील हे काळे डाग नेमॅटोड जांतुांमुळे आहेत. हे 
जांतू केळ्याांची शतेी नष्ट करू शकतात.  



केळी आणि पयाावरि   

केळ्याांच्या ववशाल आकाराच्या शतेीांमुळे 
उष्िकहटबांिातील वषाावनाांना बरीच हानी 
पोहोचली. केळीच्या रोपाांची लागवड 
करण्यासाठी मोठ्या प्रमािात जांगले साफ 
केली गेली. ही वने पवूी हजारो ववववि 
प्रजातीांच्या वनस्पती आणि प्राण्याांनी समदृ्ध 
होती. काही प्रजातीांचा शोि तर सांशोिकाांना 
अमलकडचे लागला होता. जांगले साफ 
केल्यामुळे या प्रजातीांनी आपले घरच 
गमावले आणि या प्रजाती नामशषे 
होण्याच्या मागाावर आल्या.  

मोनोकल्चर  

एखाद्या जममनीवर दरवषी, एकाच वपकाच े
उतपादन घेतले तर तयाला मोनोकल्चर असे 
म्हितात. मोनोकल्चरमुळे तया क्षेत्रात एक 
प्रकारची कृबत्रम इकोमसस्टम तयार होते. अशी 
इकोमसस्टम पयाावरिाला हानीकारक असते. 
इकोमसस्टम म्हिजे अस े पयाावरि व्जथे 
वनस्पती आणि प्रािी जगतात, वाढतात. 
मोनोकल्चर पररव्स्थतीत, शतेकरी एकाच 
प्रजातीच े सांगोपन करतात. तयामुळे तया 
वातावरिात ननसगात: जगू शकिाऱ्या इतर 
अनेक प्रजाती नष्ट होतात.  

मातीचा ऱ्हास 

एकाच जममनीत एकच पीक वारांवार घेत 
राहहल्यास जममनीच ेनुकसान होते. एक 
पीक घेतल्यानांतर जममनीला पुन्हा 
सुपीक बनण्यासाठी आणि पोषक घटक 
गोळा करण्यासाठी वेळ लागतो. मग 
शतेकरी नवी जांगले कापून नवीन शतेी 
करतात. तेथील माती नापीक झाली की 
नतलाही सोडून देतात. मातीला िरून 
ठेविारी रोपाांची मुळे नसल्यामुळे 
वेगवान वारे आणि पावसात मातीची 
झीज होते. अशा जममनीांमध्ये नवी वपके 
उगवू शकत नाहीत.   

केळ्याच्या शतेातील वपके ननरोगी 
राहावीत म्हिून तयाांच्यावर 

ववमानातून रसायने फवारतात.  

ववषारी फकटकनाशक   

केळ्याांवर फवारण्यात येिारी बरीचशी 
फकटकनाशके आणि रासायननक खते ववषारी 
असतात. तयाांच्यामुळे मजुराांना कका रोग 
होण्याची शक्यता असते. ही रसायने 
पयाावरिासही घातक असतात. वाऱ्यासोबत 
केळ्याच्या पानावरील रसायन े हवेत 
ममसळतात आणि हवाही प्रदवुषत करतात. 
मुसळिार पावसामुळे ही रसायने जवळच्या 
तलावाांत आणि ओढ्याांमध्ये ममसळतात. 
तयामुळे मजूर आणि तयाांची कुटुांबे याांचे 
वपण्याचे पािी प्रदवुषत होते. केळ्यावर 
फवारल्यानांतर तयातील सुमारे 40% रसायने 
शतेातील मातीत ममसळून जातात आणि 
नव्याने उगविाऱ्या वपकाांना प्रदवुषत करतात.   

रसायन ववरहहत  

सेंहद्रय केळी ही फकडनाशक आणि रसायने न 
वापरता उगवतात. काही शतेकरी रासायननक 
खताांऐवजी कॉफीची साले, शिे, माशाांची हाडे 
आणि सागरी गवत या नैसधगाक पदाथांचा 
वापर खत म्हिून करतात. सेंहद्रय केळ्याांची 
लोकवप्रयता वाढत आहे. परांतु जगात होिाऱ्या 
केळी उतपादनात तयाांचे प्रमाि अद्याप बरेच 
कमी आहे. केळ्याांच्या रोपाांच्या राांगेत 
मध्येमध्ये वेगळी वपके घेतली तरी जममनीची 
सुवपकता हटकून राहाते. याला कव्हर क्रॉप 
म्हितात. यामुळे एकच पीक सतत घेतल्यान े
होत असलेली जममनीची हानी टाळता येते. 
गवत आणि सोयाबीन याांसारखे कव्हर क्रॉप 
मातीची झीज होिेही थाांबवतात.  

ननकारागुआ देशामिील केळ्याांच्या 
शतेातील हे मजूर मोठ्या कां पन्या 
शतेात रसायने फवारतात तयाला  
ववरोि करत आहेत. तयाांच े म्हििे 
आहे की या रसायनाांमुळे  
तयाांच ेआरोग्य बबघडते.  



केळ्याचे भववतव्य 

अकरा देशाांतील सांशोिक एका प्रकल्पावर 
काम करत आहेत. यामध्ये ते लोकवप्रय 
केळ्याच्या आनुवाांमशक गुिाांचा अभ्यास 
करत आहेत. सांशोिकाांना या केळ्याचा 
सुवास, रांग आणि पोत न बदलता तयात 
काही नव्या जनुकाांचा अांतभााव करायचा 
आहे. यामुळे ही प्रजाती नामशषे होण्याची 
शक्यता मावळेल. यातनू सांशोिक नवी 
खते आणि फकडनाशके ववकमसत करू 
शकतील जी रोगाांना आणि फकडीांना अधिक 
चाांगल्या प्रकारे प्रनतबांि करू शकतील. 
आशा आहे की नवी रसायने सध्याच्या 
तुलनेत कमी प्रमािात वापरावी लागतील. 
यामुळे मजुराांचा िोकादायक रसायनाांशी 
सांपका  बराच कमी होईल आणि तयाांच्या 
आरोग्याची हानी होिार नाही.   

मदतीचा हात  

जगातील अनेक सेवाभावी सांस्था केळ्याांच्या 
शतेमजुराांच े आयुष्य सुिारण्याच े काया करत 
आहेत. तया शतेातील प्रनतकूल 
पररव्स्थतीबद्दल लोकाांमध्ये जागतृी ननमााि 
करत आहेत. ज्या कां पन्या मजुराांना योग्य 
वेतन देत नाहीत, आरोग्य सोयी पुरवत 
नाहीत, तयाांना सांघटना बनव ू देत नाहीत 
अशा कां पन्याांच्या केळ्याांवर ग्राहकाांनी 
बहहष्कार टाकावा अस े आवाहन या सांस्था 
ग्राहकाांना करत आहेत. जममनीचा योग्य 
वापर हादेखील ग्राहकाांच्या व्जव्हाळ्याचा 
ववषय आहे. बहुताांशी केळी अशा जममनीवर 
उगवली जातात व्जथे पूवी वषाा वने होती. 
अनेक सांस्था ग्राहकाांना असेही आवाहन करत 
आहेत की तयाांनी मोठ्या कां पन्याांच्या 
केळ्याांऐवजी स्थाननक भागात उगविारी 
केळी खरेदी करावीत.   सांशोिक प्रयोगशाळेत रोगाांना प्रनतबांि 

करिारी केळ्याची प्रजाती शोिण्यासाठी 
प्रयोग करत आहेत.   

केळ्याांचा न्याय व्यापार  

न्याय व्यापार (Fair Trade) म्हिजे शतेकऱ्याांना तयाांच्या वपकाांची योग्य फकां मत देिारा व्यापार. 
बाजारात अशा केळ्याांची फकां मत जास्त असते. यामुळे शतेकऱ्याांची ममळकत चाांगली होते. कारि 
इथ े केळ्याांच े उतपादन आणि तयाांची वाहतूक मोठ्या कां पन्या करत नाहीत. न्याय व्यापार 
करण्यासाठी केळ्याांच्या शतेात रसायनाांचा वापर फकमान असला पाहहजे आणि नैसधगाक खताांचा 
वापर जास्त असला पाहहज.े जे शतेकरी आपल्या शतेाची नोंदिी न्याय व्यापार म्हिून करू 
इव्च्छतात तयाांना तयाांच्या केळ्याांना एक फकमान फकां मत ममळेल, याची खात्री हदली जाते. तयाांना 
उतपादन खचा भरून ननघेल एवढी आधथाक मदतही केली जाते. शतेमजुराांच्या कामाच्या हठकािी 
पररव्स्थती सुिारण्यासाठीही तयाांना आधथाक मदत केली जाते.    

कॅरेबबयनमिील देश डॉममननका येथील एका शाळेत मुलाांना  न्याय व्यापार सांस्थेद्वारे 
नवीन बाक ममळाले.  

 


